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AWOBUSNA POSTA]A LJUBLJANA d.d

Na podlagi 295. dlena Zakona o gospodarskih druibah in 21. flena Statuta druZbe uprava sklicuje

29. SEJO SKUPSCINE
ki bo v ietrtek, dne 17.06.2021 ob 12. uri
v kletnih prostorih druZbe, Cigaletova 8, Ljubljana.

DNEVNI RED:

l. Otvoritev skup5Eine, ugotovitev skleptnosti, imenovanje dveh preitevalcev glasov in
notarja
Predloo sklepa:
(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Skupldina imenuje dva preitevalca glasov in notada g. Bojana Podgorika za sestavo notarskega
zapisnika.

Predstavitev letnega poroiila druibe za poslovno leto 2020, pisnega porodila
nadzornega sveta k letnemu porotilu, razprava in podelitev razre5nice upravi in
nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih uprave in nadzornega sveta

2.

Predloo sklepa:
(Predlog uprave in nadzornega sveta)
SkupSdina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 in jima podeljuje
razre5nico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilanEnega dobiEka za leto 2O2O
Predloo skleoa:
(Predlog uprave in nadzornega sveta)
Bilanini dobidek na dan 31.12.2020 zfiaaa 766.440,85 EUR in ostane nerazporejen.

Gradivo za sejo skupidine s predlogi sklepov in obrazloiiwami, je na vpogled vsem delnidarjem v
tajniSwu druibe na Cigaletovl 8, v Ljubljani in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure in na spletni
strani dru:be www.a D-lt u bltana. sr

se lahko udeleiijo vsi delniiarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec aetrtega
dne pred zasedanjem skupidine (presedni dan) in sicer dne 13.05.2021, sami ali po svojih
Skupsdine

poobla5dencih oziroma zakonitih zastopnikih, ae svojo prisotnost na skupSiini prijavijo tako, da pruava

prispe na sedeZ druZbe najpozneje konec aetrtega dne pred skupSdino. Pooblaidenci pa morajo v
istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih druZba shrani.

Delniaarji, katerih skupni deleii dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po sklicu skupSdine
pisno zahtevajo dodatno tofko dnevnega reda. Zahtevi momjo v pisni obliki prilo:iti predlog sklepa, o
katerem naj skupSdina odloia, ali fe skupidina pri posamezni toaki dnevnega reda ne sprejme sklepa,
obrazlozitev toike dnevnega reda. ZadoSda, da zahtevo poSuejo druzbi najpozneje sedem dni po sklicu
skup5tine.
Delniaarji lahko k vsaki toaki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delnidarja
se objavi in sporodi na nadin iz 296. alena ZGD-1 le, te je delniiar v sedmih dneh po sklicu skup5dine

poslal druibi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoail, da bo na skup5dini ugovarjal predlogu
organa vodenja ali nadzora in da bo druge delnifarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog.
Delnidar lahko na skupsaini uresniiuje svojo pravico do obve5ienosti iz prvega odstavka 305. tlena
ZGD-I in mora poslovodswo na skupiiini dati delnidarjem zanesljive podatke o zadevah druibe, ie so
potrebni za presojo todk dnevnega reda.

de skup5tina ob napovedani uri ne bo sklepina, bo ponovno zasedanje skupSdine istega dne ob 13.
uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloia ne glede na visino zastopanega
osnovnega kapitala.

Uprava:
Marjan Kotar
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V Ljubljani, dne 12.05.2021
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